Vil du have fjernvarme?
Gratis tilslutning.
Varmemesterordning og
fjernvarmeanlægget
på abonnement.

- helt uden investering!

Rigtig mange i Haslev har allerede vist deres
interesse i at få fjernvarme, men vi vil gerne
have så mange som muligt med, så vi kan sætte
gang i projektet.

Kom til
stormøde torsdag
den 31. marts kl. 19.00
i Haslev Hallerne –
Hal B,
Sofiendalsvej 42B

Fjernvarmen er på vej – hvis du ønsker det

Vi undersøger lige nu, om vi skal tilbyde fjernvarme til flere områder i Haslev. Men før du kan få glæde af fremtidens grønne,
billige og nemme varmeforsyning, skal et flertal i dit område give en positiv forhåndstilkendegivelse. Derfor er det vigtigt,
at du fortæller os, at du er interesseret i at få fjernvarme. Det kan du gøre via kontaktformularen på vores hjemmeside
www.haslev-fjernvarme.dk.

Vores tilbud til dig

Din pris er kun 2.600 kr.* om året for at være tilsluttet vores varmemesterordning + dit forbrug og faste afgifter.
Du kan blive tilsluttet den grønne fjernvarme helt uden investering. Vi fjerner dit varmeanlæg, installerer et effektivt fjernvarmeanlæg og gør det nemt for dig med vores Varmemesterordning. Varmemesterordningen betyder, at vi har ansvaret for
dit fjernvarmeanlæg. Vi installerer et intelligent anlæg, der hjælper dig med at få en god varmeøkonomi. Vi klarer vedligehold
og erstatter anlægget, når det engang er udtjent, for kun 217 kr.* om måneden – og du slipper for alt besværet.

Følgende områder i Haslev har mulighed for at få fjernvarme
Område 1: Gildringeparken/Nordskovvej
Område 2: Floraparken/Sydskrænten/Havetoften/Hyrdehøj
Område 3: Gyvelvej/Hasselvej/Tyttebærvej
Område 4: Pilevang/Bregnevang/Granparken/Gransagervej/Johansgade
Område 5: Vestparken/Blomsterkvarteret

Vis din interesse nu

Vi skal bruge din interessetilkendegivelse for at komme videre. Du skal blot
kontakte os på tlf.: 5631 1141 eller bruge kontaktformularen på vores hjemmeside www.haslev-fjernvarme.dk.
Det er helt uforpligtende.

Fjernvarme - derfor!
•F
 jernvarme er god økonomi

 risen på fjernvarme hos Haslev Fjernvarme ligger
P
stabilt.

•F
 jernvarme er nemt - én gang for alle
Vi sørger for at holde dit anlæg i form med service og
reparationer samt udskiftning, når det er udtjent.
•F
 jernvarme giver dig bedre plads
Fjernvarmeanlægget fylder ikke mere end et almindeligt overskab.
•F
 jernvarme øger værdien på dit hus
Sammenlignet med andre opvarmningsformer er
fjernvarme et positivt salgsparameter ved hussalg.
•F
 jernvarmen er der altid
Vi har ansvaret for, at varmen er der og fungerer
problemfrit.

Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

•F
 jernvarmen i Haslev er miljøvenlig
Fjernvarmen fra Haslev Fjernvarme er baseret på lokal
biomasse, solfangeranlæg og overskuds el/strøm.

* 2022 pris og vil blive indeksreguleret.

Energivej 35
4690 Haslev
Telefon: 5631 1141

www.haslev-fjernvarme.dk
post@haslev-fjernvarme.dk
CVR 5412 1016

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9:00 til 12:00

